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1. DZIAŁANIA KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W WAŁBRZYCHU
Od października 2016 roku mieszkańcy Wałbrzycha mogą korzystać z aplikacji Krajowa Mapa
Zagrożeń i Bezpieczeństwa. Ten policyjny portal, pozwala każdemu za pośrednictwem
komputera, zgłosić miejsce w okolicy, które jego zdaniem z jakiegoś powodu nie jest
bezpieczne. Do wyboru jest 25 typów zagrożeń. Policja reaguje na każde zgłoszenie.
System ma służyć identyfikowaniu i przedstawianiu rodzaju i skali zagrożeń, nie tylko policji do
np. odpowiedniego rozdysponowania patroli, a także zwykłym ludziom m.in. do zorientowania
się, czy bezpiecznie jest w miejscu do którego się wybierają. Dzięki portalowi, można także
przyjrzeć się działaniu instytucji współodpowiedzialnych za utrzymanie porządku
i bezpieczeństwa.
Od października 2016 r. Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu odnotowała 4753 zgłoszenia,
po zweryfikowaniu ich przez funkcjonariuszy, potwierdzonych zostało 2545 zgłoszeń.
Najwięcej zgłoszeń dotyczyło:






miejsc w których przekraczana jest prędkość (1850);
spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych (1036);
nieprawidłowego parkowania (504);
miejsc zagrożonych przestępczością narkotykową (313);
dzikie wysypiska śmieci (191).

Policjanci sprawdzają każde zgłoszenie zagrożenia, później dokonywana jest pełna analiza
ilości zgłoszeń w danym miejscu. W przypadku wielokrotnych zgłoszeń, patrole otrzymują do
zadań stałych wytypowane rejony służbowe. Głównym celem aplikacji jest eliminowanie
zagrożeń.
Mapa zagrożeń nie zastępuje potrzeby pilnej interwencji, w tego typu przypadkach należy
korzystać z numerów alarmowych: 112, 997.
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2. ZDARZENIA W ROKU 2018
W roku 2018 r. na terenie miasta Wałbrzycha odnotowano spadek o 19 zdarzeń kryminalnych
w porównaniu do analogicznego okresu 2017 r. Osiągnięto dynamikę na poziomie 99%.
Szczegóły przedstawiono w tabeli nr 1.
ZDARZENIA KRYMINALNE ZAISTNIAŁE
W PORÓWNANIU DO ROKU 2017 I 2018.

NA

TERENIE

MIASTA

WAŁBRZYCHA

2017 r.

2018 r.

WAŁBRZYCH

2318

2299

RAZEM

2318

2299

Na terenie miasta Wałbrzycha udało się ograniczyć zdarzenia w kategoriach wybranych, a więc
tych najbardziej uciążliwych dla obywateli z 925 w 2017 r. do 871 zdarzeń w 2018 r. tj. o 54
zdarzenia przy dynamice w wysokości 94%, co przedstawiono poniższej w tabeli nr 2.
ZDARZENIA KRYMINALNE Z KATEGORII WYBRANYCH ZAISTNIAŁE NA TERENIE
MIASTA WAŁBRZYCHA W PORÓWNANIU DO ROKU 2017 I 2018.
2017 r.

2018 r.

ROZBÓJ

36

51

KRADZIEŻ

426

368

BÓJKI i POBICIA

20

14

WŁAMANIE

306

303

USZKODZENIE CIAŁA

40

35

ZNISZCZENIE MIENIA

97

100

RAZEM

925

871

2.1. ZATRZYMANIA NA GORĄCYM UCZYNKU W ROKU 2018
W analizowanym okresie 2018 r. na terenie miasta Wałbrzycha zmalał poziom zatrzymań
sprawców na gorącym uczynku w porównaniu do analogicznego okresu 2017 r.
Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu realizując zadania dotyczące
poprawy skuteczności ścigania sprawców zatrzymali łącznie na gorącym uczynku 1188
sprawców to jest o 3 sprawców mniej w porównaniu z 2017 r. przy dynamice w wysokości 99%,
co przedstawiono poniższej w tabeli nr 3.
ZATRZYMANIA SPRAWCÓW NA GORĄCYM UCZYNKU
WAŁBRZYCHA W PORÓWNANIU DO ROKU 2017 I 2018.

NA TERENIE MIASTA

2017 r.

2018 r.

WAŁBRZYCH

1191

1188

RAZEM

1191

1188
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W zatrzymaniach w kategoriach wybranych odnotowano spadek zatrzymań sprawców na
gorącym uczynku o 3 przy dynamice w wysokości 98%. Na spadek zatrzymań sprawców
w kategoriach zdarzeń wybranych wpływ ma ograniczenie ich ilości w porównaniu do
analogicznego okresu roku ubiegłego.
ZATRZYMANIA SPRAWCÓW NA GORĄCYM UCZYNKU W KATEGORIACH WYBRANYCH
NA TERENIE MIASTA WAŁBRZYCHA W PORÓWNANIU DO ROKU 2017 I 2018.
2017 r.

2018 r.

9

23

KRADZIEŻ

110

83

BÓJKI i POBICIA

11

9

WŁAMANIE

25

33

USZKODZENIE CIAŁA

15

14

ZNISZCZENIE MIENIA

16

21

RAZEM

186

183

ROZBÓJ

Na uwagę zasługuje fakt, że w analizowanym okresie na terenie miasta Wałbrzycha
odnotowano wzrost zatrzymań sprawców w kategorii przestępstwa narkotykowe
o 59 sprawców przy dynamice 123%.
ZATRZYMANIA SPRAWCÓW NA GORĄCYM UCZYNKU W KATEGORII PRZESTĘPSTWA
NARKOTYKOWE NA TERENIE MIASTA WAŁBRZYCHA W PORÓWNANIU DO ROKU 2017
I 2018.
2017 r.

2018 r.

WAŁBRZYCH

253

312

RAZEM

253

312

W 2018 roku funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu przeprowadzili na
terenie miasta Wałbrzycha 23930 interwencji (65/66 dziennie).

2.2. PROFILAKTYKA
Funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu w celu
podniesienia bezpieczeństwa w mieście Wałbrzychu prowadzą szereg cyklicznych działań oraz
szkoleń skierowanych do społeczeństwa w celu ciągłego uświadamiania o zagrożeniach m.in.
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CZAS REALIZACJI

CEL

DANE WSKAŹNIKOWE

01-01-2018 r.

Zapoznanie dzieci i młodzieży z
odpowiedzialnością prawną osób
nieletnich (Ustawa o postępowaniu w
sprawach nieletnich, Kodeks Rodzinny i
Opiekuńczy, Ustawa o
przeciwdziałaniu Narkomanii,
Przeciwdziałanie Alkoholizmowi, itd.)

Liczba przeszkolonych: 13336,

Podniesienie świadomości wśród dzieci
i młodzieży szkolnej o zagrożeniach
wynikających z uzależnienia od
substancji psychoaktywnych, palenia
papierosów czy spożywania alkoholu,

Liczba przeszkolonych uczniów szkół
podstawowych: 3550

Zwiększenie wiedzy na temat zagrożeń
dzisiejszych czasów – ofiara/sprawca
cyberprzemocy.

Liczba przeszkolonych uczniów szkół
podstawowych: 4363

Włączenie do programu innych
podmiotów (działających lokalnie
instytucji, organizacji, zrzeszeń itp.)
działających na rzecz pomocy i
wychowania osób małoletnich

Podczas trwania programu wprowadzono do
grona współrealizatorów programu:

31-12-2018 r.

01-01-2018 r.
31-12-2018 r.

01-01-2018 r.
31-12-2018 r.
01-01-2018 r.
31-12-2018 r.

w tym
uczniów szkół podstawowych: 5423

1.

Nadleśnictwo Wałbrzych

2.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św.
Wojciecha B i M w Wałbrzychu

3.

Parafia p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP
w Wałbrzychu

4.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze”

5.

Stara Kopalnia w Wałbrzychu

6.

Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna Filia
Wałbrzych

7.

PCPR,

8.

Biblioteka „Pod Atlantami” w Wałbrzychu

9.

OSIR Boguszów Gorce

10. Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk”
w Wałbrzychu (filmy - Bezpieczny
Wałbrzyszanin)
11. PWSZ Wałbrzych Pokolenie Facebooka
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CZAS REALIZACJI

CEL

DANE WSKAŹNIKOWE

01-01-2018 r.

Budowanie wizerunku i promocję
działalności Policji w zakresie
wychowania, upowszechniania
pozytywnych zachowań i postaw
społecznych

Ilość przeprowadzonych prelekcji dla:

31-12-2018 r.



uczniów szkół podstawowych: 550 (klas),
117 (szkół)



rodziców i opiekunów prawnych: 341



pedagogów i nauczycieli: 466



Upublicznienie w mediach informacji o
programie „Świadomy Junior”



telewizja 2 (Dzień Regionu)



radio RMF Maxx, Radio Wrocław



prasa 30 Minut, DB 2010, Tygodnik
Wałbrzyski, Panorama Wałbrzyska



strony internetowe KMP Wałbrzych,
Wałbrzych dla Was, Wałbrzych24,
Wałbrzyszek, Wałbrzych Nasze Miasto,
Dziennik Wałbrzych,

Projekt „Bezpieczny wałbrzyszanin – bezpieczna szkoła” – to przedsięwzięcie zrealizowane
wspólnie z uczniami i nauczycielami z Zespołu Szkół Politechnicznych „Energetyk”
w Wałbrzychu i Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu.
Podczas realizacji tego projektu powstało 5 etiud filmowych mówiących o problemach m.in.:






handlu ludźmi,
skutków jazdy pod wpływem alkoholu,
hejtu,
poniżania osób niepełnosprawnych,
oszustw osób starszych metodą na „wnuczka”.

Od października 2018 r. funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu realizują
przedsięwzięcie, którego celem jest zaprezentowanie powstałych filmów oraz omówienie
problemów w nich zawartych. Celem działań jest poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży,
osób niepełnosprawnych i osób starszych, wykluczenie przemocy zarówno fizycznej jak
i psychicznej, wszelkiego rodzaju patologii, agresywnych zachowań oraz podniesienie
świadomości dotyczącej bezpieczeństwa w świecie realnym i wirtualnym.
Policjanci Zespołu Prewencji Kryminalnej Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu do końca
2018 r. zaprezentowali filmy w szkołach podstawowych, średnich oraz w Politechnice
Wrocławskiej, w których udział wzięło około 869 osób. Spotkania umożliwiają wymianę
poglądów i spostrzeżeń związanych z poruszaną tematyką.
Projekt pozwalała zrozumieć uczniom, że każdy z nas jest odpowiedzialny, za to co będzie
działo się w przyszłości w naszym mieście.
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3. DZIAŁANIA WYDZIAŁU RUCHU DROGOWEGO (WRD)
W zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie miasta Wałbrzych odnotowano
spadek o 17 ilości wypadków w stosunku do 2017 r. przy dynamice w wysokości 83% oraz przy
wzroście ilości kolizji drogowych o 9 w stosunku do 2017 r. przy dynamice w wysokości 101%.
W 2018 r. na terenie miasta Wałbrzycha doszło do 81 wypadków i 1329 kolizji drogowych.
Do głównych przyczyn wypadków i kolizji drogowych należą:






brak poszanowania przepisów ruchu drogowego (nadmierna prędkość, wymuszenie
pierwszeństwa przejazdu, brak zachowania szczególnej ostrożności, nieprawidłowe
zawracanie, gwałtowne hamowanie), ale również znaczący wpływ ma zmęczenie kierowców
oraz zaśniecie za kierownicą,
prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości,
brak dostatecznego oświetlenia ciągów ulicznych,
prowadzone prace budowlane i związane z nimi zmiany organizacji ruchu drogowego.

Ze strony pieszych uczestników ruchu drogowego główną przyczyną wypadków i kolizji jest:



wtargniecie na jezdnię bezpośrednio przed jadące pojazdy,
przekraczanie jezdni w niedozwolonym miejscu.

ZESTAWIENIE WYPADKÓW I KOLIZJI ZAISTNIAŁYCH NA TERENIE MIASTA
WAŁBRZYCHA W PORÓWNANIU DO ROKU 2017 I 2018.
WYPADKI

KOLIZJE

2017 r.

2018 r.

2017 r.

2018 r.

WAŁBRZYCH

98

81

1320

1329

RAZEM

98

81

1320

1329

Rozpatrując stan bezpieczeństwa na drogach miasta Wałbrzych według skutków zaistniałych
w wyniku wypadków drogowych poziom bezpieczeństwa utrzymywał się na wskazanym
poniżej poziomie.
W roku 2017 na terenie miasta Wałbrzycha doszło na 98 wypadków, w których śmierć poniosły
4 osoby, natomiast w roku 2018 na terenie miasta Wałbrzycha doszło do 81 wypadków z czego
śmierć poniosły 3 osoby. Pomimo wzrostu ilości kolizji znacząco spadła ilość osób rannych
w wyniku zaistniałych zdarzeń drogowych.
ZESTAWIENIE OFIAR ŚMIERTELNYCH I OSÓB RANNYCH ZAISTNIAŁYCH NA TERENIE
MIASTA WAŁBRZYCHA W PORÓWNANIU DO ROKU 2017 I 2018.
OFIARY ŚMIERTELNE

OSOBY RANNE

2017 r.

2018 r.

2017 r.

2018 r.

WAŁBRZYCH

4

3

127

105

RAZEM

4

3

127

105
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W analizowanym okresie 2018 roku na terenie miasta Wałbrzycha ujawniono i zatrzymano
195 kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwości to jest o 34 sprawców mniej w porównaniu
z 2017 r. przy dynamice w wysokości 70%.
ZATRZYMANIA SPRAWCÓW NA GORĄCYM UCZYNKU W KATEGORII NIETRZEŹWY
KIERUJĄCY NA TERENIE MIASTA WAŁBRZYCHA W PORÓWNANIU DO ROKU 2017
I 2018.
2017 r.

2018 r.

WAŁBRZYCH

229

195

RAZEM

229

195

W analizowanym okresie 2018 roku na terenie miasta Wałbrzycha ujawniono i zatrzymano
130 kierujących pojazdami w stanie po użyciu alkoholu to jest o 11 sprawców więcej
w porównaniu z 2017 r. przy dynamice w wysokości 109%. Spadek zatrzymań kierujących
w stanie nietrzeźwości spowodowana jest wzrostem odpowiedzialności i świadomości
konsekwencji grożących za powyższe przestępstwo.
ZATRZYMANIA SPRAWCÓW NA GORĄCYM UCZYNKU W KATEGORII KIERUJĄCY PO
UŻYCIU ALKOHOLU NA TERENIE MIASTA WAŁBRZYCHA W PORÓWNANIU DO ROKU
2017 I 2018.
2017 r.

2018 r.

WAŁBRZYCH

119

130

RAZEM

119

130

Należy zaznaczyć, że funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego biorą udział w regularnie
organizowanych działaniach mających na celu kontrole stanu trzeźwości kierujących. W 2018
r. funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu
przeprowadzili ponad 92066 kontroli stanu trzeźwości.
Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego biorą udział w regularnie organizowanych
działaniach mających na celu kontrole stanu trzeźwości kierujących oraz w cyklicznych
działaniach zarówno krajowych jak i wojewódzkich oraz organizowanych przez Wydział Ruchu
Drogowego KMP w Wałbrzychu mających na celu podniesienie bezpieczeństwa w ruchu
drogowym takich jak:
Działania Krajowe pod nazwą: „Prędkość”, „Kaskadowy pomiar prędkości”, „Alkohol
i narkotyki”, „Truck & Bus” (kontrola ciężarówek), „Pasy”, „Telefony” (kontrola rozmów przez
telefon podczas prowadzenia pojazdu), „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”,
„Bezpieczny weekend”, „Bezpieczne wakacje/ferie”, „Bezpieczna droga do szkoły”, „Smog”
(kontrola spalin), „Światowy dzień ofiar wypadków”, „Ogólnopolski policyjny dzień
odblasków”.
Działania Wojewódzkie pod nazwą: „Trzeźwy poranek”, „Pieszy kontra pojazd”,
„Niebezpieczne ProMile”, „Eliminowanie agresywnych zachowań na drodze”.
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Działania własne WRD KMP w Wałbrzychu: „Trzeźwy poranek”, „Czerwone światło”,
„Bezpieczny przejazd”, „Trzeźwy wieczór”, „Motopirat”, „Pieszy i rowerzysta”.
Ponadto Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu w celu
podniesienia bezpieczeństwa na drogach miasta Wałbrzycha prowadzi szereg cyklicznych
działań oraz szkoleń skierowanych do społeczeństwa w celu ciągłego uświadamiania
o zagrożeniach i respektowania przepisów w ruchu drogowym tj.






prowadzone są egzaminy na kartę rowerową zarówno teoretyczne jak i praktyczne,
projekt „Pomagaj ratuj”- organizowany w formie festynów rodzinnych, gdzie
funkcjonariusze informują o sposobach pomocy ofiarą wypadków na miejscu zdarzenia,
o zasadach ruchu drogowego
„Ucz się bezpiecznie żyć”- organizowany w formie konkursu dla dzieci w szkołach
i przedszkolach
program nauczania kursantów na kursach prawa jazdy w szkołach jazdy
„Szkoła bez zagrożeń”- działania podejmowane wspólnie z MOPS i szkołami

W szkołach odbywają się spotkania z funkcjonariuszami WRD w trakcie, których omawiane są
tematy bezpiecznego poruszania się po jezdni i poboczu, bezpiecznej drogi do szkoły,
zachowania bezpieczeństwa poza szkołą (bezpieczne zabawy - granie w piłkę nożną poza ulicą,
nie wbieganie za piłką na jezdnię), jazda rowerem - przepisy dla rowerzystów, propagowanie
odblasków wśród młodzieży - obowiązek używania odblasków oraz używanie odblasków
również w terenie zabudowanym celem zwiększenia bezpieczeństwa.

4. DZIAŁALNOŚĆ STRAŻY MIEJSKIEJ W WAŁBRZYCHU
Służbę w Straży Miejskiej w roku 2018 roku pełniło 45 strażników i 19 pracowników cywilnych
(w tym 15 zatrudnionych do obsługi systemu monitoringu wizyjnego).
Do podstawowych zadań Straży Miejskiej należy:







ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego,
współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli,
pomoc w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych
miejscowych zagrożeń,
współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas
zgromadzeń i imprez publicznych,
doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania,
informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie
i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw
i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami
państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.
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DO STRAŻY MIEJSKIEJ W WAŁBRZYCHU W ROKU 2018 WPŁYNĘŁO 4471
TELEFONICZNYCH
ZGŁOSZEŃ
MIESZKAŃCÓW,
KTÓRE
ZAKOŃCZYŁY
SIĘ
INTERWENCJAMI. PRZYJĘTE ZGŁOSZENIA DOTYCZYŁY:
zakłócenia porządku publicznego i spokoju

553

zagrożeń w ruchu drogowym

691

ochrony środowiska i gospodarki odpadami

709

zagrożeń życia i zdrowia

370

zagrożeń pożarowych (katastrofa)

53

awarii technicznych

414

zwierząt

672

pozostałe zgłoszenia

1009

Podczas prowadzonej służby strażnicy ujawnili 2994 wykroczenia. W okresie od 1 stycznia
2018 r. do 31 grudnia 2018 r. strażnicy podjęli 1034 interwencje związane z utrzymaniem
czystości i porządku na terenie naszego miasta.

4.1. ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z NIELEGALNYM WYDOBYWANIEM WĘGLA
Od wielu lat prowadzone są kontrole miejsc nielegalnego pozyskiwania węgla w tzw.
biedaszybach.
W roku 2018 dla ograniczenia procederu i likwidacji zagrożeń związanych z nielegalnym
pozyskiwaniem węgla prowadzone były wspólne patrole funkcjonariuszy Straży Miejskiej
w Wałbrzychu, Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu, Straży Leśnej oraz Państwowej Straży
Pożarnej mające na celu fizyczną likwidację wyrobisk.
W roku 2018 intensywność wydobywania węgla z tzw. biedaszybów była niższa niż w latach
2016/2017. Wszystkie działania polegające na zasypywaniu czynnych wyrobisk w których
znajdują się tzw. chodniki poprzedzane są kontrolą prowadzoną przez funkcjonariuszy Straży
Pożarnej pod kątem przebywania osób. W roku 2018 wykonano 306 kontroli terenów
zagrożonych nielegalnym procederem pozyskiwania węgla. W trakcie kontroli ujawniono 101
nowych wyrobisk. Dokonano zasypania 95 wyrobisk węgla. Zatrzymano 36 osób nielegalnie
wydobywających węgiel.
Niepokojący wydaje się fakt zainteresowania biedaszybami młodych ludzi, dla których
nielegalnie wydobyty węgiel staje się łatwym sposobem zarobienia pieniędzy. Kusi codzienny
dopływ gotówki, możliwość przychodzenia do pracy pod wpływem alkoholu oraz
nienormowany czas pracy.
Latem 2018 roku partol zajmujący się problematyką biedaszybów doposażony został przez
Urząd Miejski w specjalistyczny samochód. Pojazd ten dostosowany jest do pracy w ciężkim
terenie, co pomoże realizować zadania związane z kontrolą nielegalnych wyrobisk.
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4.2. DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNE
Działalność Straży Miejskiej to nie tylko egzekwowanie przepisów kodeksu wykroczeń, czy
innych aktów prawnych. Oprócz działań restrykcyjnych i prewencyjnych decydujące znaczenie
mają działania profilaktyczne i edukacyjne prowadzone w środowiskach młodzieży szkolnej.
Utworzony przez Straż Miejską patrol szkolny realizuje zadania, których rezultaty zmierzają do
zwiększenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w drodze do i ze szkoły, a także eliminowania
zachowań agresywnych oraz przejawów demoralizacji nieletnich.
Funkcjonariusze Straży Miejskiej realizowali w wałbrzyskich placówkach oświatowowychowawczych program profilaktyczno – edukacyjny „Z nami bezpieczniej”.
W programie zakłada się przeprowadzanie spotkań z uczniami szkół podstawowych, średnich
oraz szkół specjalnych, a także z wychowankami przedszkoli oraz ośrodków socjoterapii.
W czasie spotkań, w zależności od wieku uczniów, porusza się następujące tematy:












przybliżenie zasad i form działania straży miejskiej, prezentacja wyposażenia
i umundurowania straży miejskiej,
zasady zachowania się w sytuacjach nadzwyczajnych (wypadki, pożary, agresywne zwierzęta,
zagrożenia powodziowe, porywiste wiatry, niewybuchy, inne zagrożenia)
zasady bezpiecznego, samodzielnego funkcjonowania na terenie miasta jak i poza nim,
traktowanie nieletniego przez prawo w różnych okresach historii,
nieletni jako podmiot prawa ( ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich, kodeks karny)
pełnoletność – prawa i obowiązki,
„obcym mówię NIE”,
uzależnienia kradną wolność,
tematyka proekologiczna w zakresie przestrzegania obowiązujących zasad segregacji
odpadów komunalnych,
zwierzęta domowe, przyjemność i obowiązek,
współistnienie z dzikimi zwierzętami w aglomeracji miejskiej.

W ramach powyższych działań w spotkaniach uczestniczyło 1517 osób.
Ponadto „patrol szkolny” Wałbrzyskiej Straży Miejskiej prowadził działania interwencyjnoprewencyjne w wałbrzyskich placówkach oświatowych, oraz ma terenach przyległych do szkół.
W 23 szkołach przeprowadzono spotkania z dyrekcjami szkół, na których omówiono zasady
współpracy, oczekiwania szkoły w zakresie działań patrolu szkolnego, oraz ustalono rejony
zagrożone występowaniem negatywnych zjawisk społecznych w okolicach szkół.
Patrol szkolny dokonał 506 kontroli w powyższym zakresie.
W sierpniu 2018 roku przy współpracy z zakładami TOYOTA, opracowano i wydano w nakładzie
1000 sztuk komiks pt. „EKO RADY INSPEKTORA JAŚKA”. Broszura trafiła do rąk dzieci.
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4.3. INTELIGENTNE SYSTEMY TRANSPORTOWE I MONITORING WIZYJNY
Elementem wspomagającym działania związane z bezpieczeństwem jest system monitoringu
wizyjnego, który od 1 lipca 2011r. został przekazany Straży Miejskiej. W skład systemu
wchodziło 48 kamer. W 2018r. stanowisko monitoringu zostało przeniesione do nowej
siedziby w Rynku i weszło w struktury Straży Miejskiej jako Centrum Sterowania Ruchem (ITS)
i Monitoringu Wizyjnego, co pozwoliło na jego dalszą rozbudowę.
W skład Systemów CSR wchodzą m. innymi:




System Scats - systemem objęto 17 skrzyżowań w celu obszarowej optymalizacji sygnalizacji
świetlnej oraz przydzielania priorytetów komunikacji publicznej. Wpływa to pozytywnie na
skrócenie czasu przejazdów autobusów oraz organizację ruchu w mieście oraz ułatwia
dotarcie służb ratunkowych w sytuacjach kryzysowych,
Monitoring wizyjny - rozbudowany do 146 kamer usytuowanych w miejscach wypoczynku
i przebywania wałbrzyszan, obrębie skrzyżowań (31 szt.) i newralgicznych tras
przejazdowych oraz parkingów (20 szt.). Ma on zapewnić wzrost poczucia bezpieczeństwa
mieszkańcom, ułatwić nadzorowanie ruchem i naprowadzenie do 6 parkingów oferujących
ok. 500 miejsc parkingowych.

W roku 2018 pracownicy obsługujący monitoring wizyjny zaobserwowali 535 zdarzeń,
o których niezwłocznie poinformowali dyżurnego Straży Miejskiej lub Policji.

4.4. EKO PATROL
W roku 2015 Straż Miejska w Wałbrzychu utworzyła tzw. Patrol Ekologiczny. Do
priorytetowych zadań realizowanych przez funkcjonariuszy patrolu ekologicznego Straży
Miejskiej w Wałbrzychu należy kontrola stanu utrzymania czystości i porządku na
nieruchomościach miasta, kontrola gospodarki wodno – ściekowej, gospodarki odpadami,
stanu ochrony środowiska, przyrody, interwencje dotyczące zwierząt domowych i dziko
żyjących.
Strażnicy podejmują w tym kierunku liczne działania, na bieżąco analizując potrzebę
interwencji w przypadku naruszenia norm prawnych wynikających z braku wypełniania
ustawowych obowiązków ze strony właścicieli nieruchomości prywatnych, administratorów
wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, zakładów i własności Gminy Wałbrzych. Bieżące
własne kontrole, interwencje zlecane przez mieszkańców pozwalają poznać specyfikę dzielnic
i określić sposób działania w rozwiązywaniu pojawiających się problemów z zakresu ochrony
środowiska.
W trakcie prowadzonych kontroli strażnicy szczególną uwagę zwracają na:



stan porządkowania miejsc wydzielonych pod lokalizację pojemników oraz utrzymania tych
miejsc w należytym stanie sanitarnym,
właściwą segregację odpadów w przypadku zadeklarowania takiego sposobu gromadzenia
odpadów,
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sposób utrzymywania zwierząt domowych i gospodarskich,
właściwą gospodarkę wodno-ściekową, szczególnie nieprawidłowego usuwania ścieków,
powstawanie dzikich wysypisk śmieci,
spalanie odpadów

W roku 2018 EKO PATROL Straży Miejskiej w Wałbrzychu przeprowadził 1126 kontroli, podjął
152 interwencje.

5. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
W październiku 2018 roku na terenie miasta Wałbrzycha powstała Ochotnicza Straż Pożarna
Grupa Poszukiwawczo - Ratownicza, która liczy 14 członków. Posiada ona 2 zespoły
o specjalności ratowniczej gruzowiskowej oraz 4 zespoły specjalności terenowej. Ilość
Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych (JRG) Państwowej Straży Pożarnej nie zmieniła się i nadal
działają 2 jednostki tego typu na terenie miasta.
Ilość zdarzeń do których musiała wyjeżdżać straż pożarna wyniosła 1463 i zmalała w stosunku
do roku poprzedniego o 9,45%. Wzrosła liczba pożarów z 408 do 646 tj. o 58%. Przyczyną tego
był wzrost pożarów traw o 49% oraz lasów z 6 do 31 pożarów. Największym pożarem na
terenie miasta był pożar lasu w dzielnicy Podgórze we wrześniu ubiegłego roku.
Zmniejszyła się natomiast ilość pożarów w budynkach mieszkalnych ze 148 do 124 tj. o 17%.
Najczęstszą przyczyną powstania pożarów były podpalenia umyślne, stanowiące aż 70% ogółu
przyczyn powstania pożarów oraz nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się ogniem
otwartym – 15%. Miejscami, gdzie najczęściej powstawały pożary były nieużytki rolne (trawy)
i infrastruktura komunalna (śmietniki, śmieci) – 449 zdarzeń tj. 69% ogółu pożarów.
Zdecydowanie zmniejszyła się ilość zdarzeń związanych z wypadkami komunikacyjnym
i przemysłowymi, ze 147 do 108 tj. 0 27%.
Jednostki straży pożarnych w roku 2018 interweniowały średnio 7 razy na dobę.
LICZBA PRACOWNIKÓW I CZŁONKÓW STRAŻY POŻARNEJ W LATACH 2017-2018
Lp.

1.

2.

Razem

Wyszczególnienie

Państwowa Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna

W latach
2017

2018

133

139

osoby cywilne

6

6

strażacy

-

14

Osoby cywilne

-

-

133

153

6

6

strażacy

Strażacy
Osoby cywilne
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GŁÓWNE PRZYCZYNY POWSTAWANIA MIEJSCOWYCH ZAGROŻEŃ NA TERENIE
MIASTA WAŁBRZYCHA W LATACH 2017-2018
Lp.

Przyczyny powstania miejscowych zagrożeń

W latach
2017

2018

1.

Gwałtowne opady atmosferyczne, przybory wód

15

4

2.

Niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków

66

63

3.

Huragany, silne wiatry, tornada

160

80

4.

Nietypowe zachowanie się zwierząt

10

11

5.

Wady lub nieprawidłowa eksploatacja instalacji gazowych

15

8

6.

Celowe działanie człowieka

23

20

7.

Nieumyślne działanie człowieka

17

19

8.

Inne przyczyny

307

309

9.

Nieustalone

17

15

ZDARZENIA NA TERENIE MIASTA WAŁBRZYCHA W LATACH 2017-2018 (GŁÓWNE
TYPY) WG MIEJSCA ZDARZENIA
Lp.

1.

2.

Rodzaj zdarzenia

pożary

wypadki komunikacyjne i
przemysłowe z udziałem
substancji niebezpiecznych

W latach
2017

2018

148 (44)

124 (36)

Traw

148

221

Śmietników i śmieci

212

228

Lasów

6

31

Środków transportu

30

34

Obiektów użyteczności publicznej

8

2

Budynków produkcyjnych

4

6

Działania na drogach (wypadki,
kolizje)

102

76

Plamy oleju

44

28

Inne chem-eko na drogach

1

4

W budynkach mieszkalnych (w tym
kominy)

3.

akcje związane z zagrożeniem powodziowym

0

0

4.

zdarzenia chemiczno-ekologiczne

65

42

GŁÓWNE PRZYCZYNY POWSTANIA POŻARÓW W LATACH 2017-2018
Lp.

Przyczyny powstania pożarów

W latach
2017

2018

1.

Podpalenia umyślne (w tym akty terroru)

401

478

2.

Nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się ogniem otwartym, w
tym: papierosy, zapałki

82

108

3.

Nieostrożność osób dorosłych w pozostałych przypadkach

18

18
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Lp.

Przyczyny powstania pożarów

W latach
2017

2018

4.

Wady urządzeń instalacji elektrycznych

11

10

5.

Wady środków transportu

17

9

6.

Wady lub nieprawidłowa eksploatacja konstrukcji budowlanych

21

15

7.

Inne przyczyny

13

22

8.

Przyczyny nieustalone

11

16

5.1. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNO-ROZPOZNAWCZA
W ramach nadzoru przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w 2018 r. przeprowadzono
102 kontrole, w ramach których skontrolowano 143 obiekty, a w tym:






37 obiektów użyteczności publicznej,
13 obiektów zamieszkania zbiorowego,
10 obiektów mieszkalnych wielorodzinnych,
19 obiektów magazynowych,
64 obiekty na terenach leśnych

5.2. SZKOLENIE I EDUKACJA
KM PSP w Wałbrzychu prowadzi w sposób ciągły działania z zakresu edukacji mieszkańców
miasta. Propagowane są kampanie społeczne straży pożarnej, takie jak: „Stop pożarom traw”,
„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” czy „Kręci mnie bezpieczeństwo”.
Corocznie jest organizowany „Konkurs wiedzy pożarniczej”, dedykowany uczniom szkół
podstawowych i ponadpodstawowych. Cyklicznie odwiedzane są szkoły na terenie miasta,
gdzie uczniowie są zapoznawani z tematyka bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
Na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1, zlokalizowanej przy ul. Przemysłowej,
funkcjonuje sala edukacyjna „Ognik” w której przyjmowane są dzieci ze szkół wałbrzyskich.

6. STAN BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO
Liczba obiektów objętych nadzorem Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałbrzychu,
podlegających kontroli, wynosiła w 2018 r. 1975 obiektów.

RAPORT O STANIE GMINY | Bezpieczeństwo na terenie miasta

16 | S t r o n a
6.1. DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ZAPOBIEGAWCZEGO NADZORU SANITARNEGO
Stan sanitarny, w zakresie obejmującym działania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego,
ulega na terenie miasta sukcesywnej poprawie. Wraz z rozwojem technologii i świadomością
społeczną, poprawia się stan techniczny oraz sanitarny lokali i obiektów.
W minionym roku nie odnotowano spraw budzących konflikty społeczne.
Wśród spraw o szczególnym znaczeniu dla lokalnej społeczności miasta Wałbrzycha, należy
wskazać rozwój (ilościowy i jakościowy) placówek opieki nad dziećmi (żłobki, przedszkola),
opieki nad osobami w podeszłym wieku oraz bazy mieszkaniowej, wznoszonej w ramach
projektu „mieszkanie +”. Sukcesywnej poprawie ulega stan dróg i infrastruktury technicznej
w mieście.

6.2. OCENA ZAOPATRZENIA W WODĘ
Miasto Wałbrzych zaopatrywane jest w wodę z wodociągu publicznego, którego zarządcą jest
Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Ze względu na pochodzenie wody,
wyodrębniono w mieście 3 strefy zaopatrzenia w wodę, którą w ilości ok. 22 tys.m3/dobę,
zaopatrywanych jest około 111 tys. osób.
Woda jest uzdatniana poprzez koagulację siarczanem glinu, fitrację na filtrach pośpiesznych
antracytowo-piaskowych oraz dezynfekcję chlorem gazowym i podchlorynem sodu. Do sieci
wodociągowej w dzielnicach: Nowe Miasto, Biały Kamień, Konradów, Sobięcin, Podgórze,
Glinik Stary oraz Podzamcze, dawkowany jest preparat SeaQuest, który zapobiega korozji
i powstawaniu osadów w instalacji wodociągowej, obniża poziom stężenia żelaza, manganu,
barwy i mętności.
W 2018 roku pobrano z sieci wodociągów wałbrzyskich 120 próbek wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi – do badań bakteriologicznych i fizykochemicznych. Nie zakwestionowano
żadnej z pobranych próbek, nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartości
parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych, co oznacza, że woda na terenie miasta
Wałbrzycha była bezpieczna dla zdrowia konsumentów i nadawała się do spożycia przez ludzi.

6.3. STAN SANITARNY MIASTA
Ogólny stan porządkowy w mieście w 2018 roku oceniono, jako dobry. Przestrzeń publiczna
była utrzymywana w należytym porządku, częściowo zagospodarowana zielenią, zaopatrzona
w wystarczającą ilość koszy na śmieci. Stwierdzono również poprawę stanu czystości na
skwerach i trawnikach, gdyż coraz częściej właściciele czworonogów sprzątają odchody po
swoich psach (w wielu miejscach w mieście są dostępne psie pakiety).
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Ścieki w mieście usuwane są do kanalizacji lub gromadzone w bezodpływowych zbiornikach
na nieczystości ciekłe. Lustracje terenów, wykonywane przy okazji kontroli obiektów
użyteczności
publicznej,
nie
wykazały
niewłaściwej
gospodarki
ściekowej,
tj. niekontrolowanych wycieków ze zbiorników czy ich nieprawidłowego zabezpieczenia.

7. OCHRONA PRZED POWODZIĄ
Miasto Wałbrzych posiada opracowany plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz
zatwierdzoną przez Prezydenta Miasta koncepcję uwzględniającą przygotowanie i wdrożenie
programu małej retencji na obszarze miasta, gdzie wyznaczone są niezbędne kierunki działań
w tym zakresie, dotyczące w szczególności parków i lasów komunalnych na terenie naszego
miasta.
Zagrożenie powodziowe oprócz rzeki Pełcznicy, stwarzają potoki: Lubiechowska Woda,
Poniatówka, Sobięcinka i Szczawnik. Ponadto z uwagi na fakt, że miasto jest położone
w zróżnicowanym terenie, z licznymi wzniesieniami, z których w trakcie nawalnych deszczów
następują szybkie i gwałtowne spływy wód powierzchniowych, istnieje potencjalne zagrożenie
podtopienia ulic i podpiwniczeń budynków.
W 2018 roku dokonano czyszczenia 14.200 mb rowów melioracyjnych, przepustów
drogowych oraz łapaczy rumoszu, zlokalizowanych na terenie lasów komunalnych i parków
miejskich. Na bieżąco czyszczono kraty i przepusty na potokach oraz oczyszczono 3 zbiorniki
retencyjne w dzielnicy Poniatów. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wykonało
konserwację i udrożnienie rzeki Pełcznicy na wysokości ul. Łokietka. Uprzątnięto i zarybiono
potok Szczawnik.
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